
पाना नं.~ 1 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८२ /०७९-८० मिम िः– २०७९।१०।२६ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८२५/०७८–७९ (खलुा) नेपाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििूह, िा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी, अमिन 
पदको िाग पद िंख्या २ (दईु) का लामग मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग छनौट र्भएका ४ (चाि) िना उम्िेदिािहरुको मिम  
२०७९।१०।२६ ग े िंचालन र्भएको अन् िाा ाािा उपन्थि  ४ (चाि) िना उम्िेदिािहरुको मलन्ख  पिीक्षाको प्राप्ांक ि 
अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको कायाालयिा थिायी मनयनु्िको 
लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।१०।२६ िा मनणाय र्भएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको लामग यो िूचना प्रकाशन 
गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.
नं. 

िोल नं. नाि, िि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि मिफारिि र्भएको कायाालय 

१ ७७००७९ पंकज जोशी भिमदत्त-१२, कञ्चनपरु गंगादत्त/िवुनेश्वरी अन्तराम श्री नापी कार्ाालर्, डोटी 

२ ७७०१५२ आभदत्र् धामी अजर्मेरु-१, डडेल्धरुा अगंतभ ंह/शान्ता गोभवन्द श्री नापी कार्ाालर्, बझाङ्ग 

 

 

अथिायी िूची :- 
अ.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, िि बाबकुो नाि बािेको नाि 

१ ७७०१५० रभ ला खत्री राज ु मोहन 

२ ७७०१७६ हमेराज जोशी पदमराज नारार्णदत्त 

 

नोट :- िामि उल्लेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेिािहरुले प्राप् गिेको 
कूल प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेिािले यो नम िा प्रकाशन र्भएको मिम ले ७ द्वदन पमछ अको ७ द्वदन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 
 
 
 

  ...........................                      ..........................                      ......................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (िघपुम  काफ्ले)   (ज्ञानने्र पिािलुी) 

शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       उप-िन्चि 
 

 

 

   

http://www.psc.gov.np/


पाना नं.~ 2 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८३ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।१०।२६ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८२६/०७८–७९ (िवहला) नपेाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििूह, िा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी, अमिन 
पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग छनौट र्भएका ४ (चाि) िना उम्िेदिािहरुको मिम  
२०७९।१०।२६ ग े िंचालन र्भएको अन् िाा ाािा उपन्थि  ४ (चाि) िना उम्िेदिािहरुको मलन्ख  पिीक्षाको प्राप्ांक ि 
अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको कायाालयिा थिायी मनयनु्िको 
लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।१०।२६ िा मनणाय र्भएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको लामग यो िूचना प्रकाशन 
गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, िि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि मिफारिि र्भएको कायाालय 

१ ७७०१५३ अभनता कुमारी  ाह बहुदरमाई-५, प ाा 
रामजीप्र ाद/भ ता

दवेी 
िागवत श्री नापी कार्ाालर्, डोटी 

 

बैकन्ल्पक उम्िेदिाि :- 
 

िै.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, िि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि 

१ ७७०१५० रभ ला खत्री मध्र्परु भिमी-८, िक्तपरु राज/ुरमा मोहन 

 

नोट :- िामि उल्लेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेिािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेिािले यो नम िा प्रकाशन र्भएको मिम ले ७ द्वदन पमछ अको ७ द्वदन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 
 
 

 

   .........................                       ..........................                    ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (िघपुम  काफ्ले)   (ज्ञानने्र पिािलुी) 

शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       उप-िन्चि 
 

 

 

  

http://www.psc.gov.np/


पाना नं.~ 3 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८४ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।१०।२६ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८२७/०७८–७९ (आद्वदिािी िनिा ी) नेपाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििूह, िा.प.अनं.द्वि ीय 
शे्रणी, अमिन पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग छनौट र्भएका ३ ( ीन) िना 
उम्िेदिािहरुको मिम  २०७९।१०।२६ ग े िंचालन र्भएको अन् िाा ाािा उपन्थि  ३ ( ीन) िना उम्िेदिािहरुको मलन्ख  पिीक्षाको 
प्राप्ांक ि अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको कायाालयिा थिायी 
मनयनु्िको लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।१०।२६ िा मनणाय र्भएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको लामग यो िूचना 
प्रकाशन गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, िि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि मिफारिि र्भएको कायाालय 

१ ७७००५५ र्वुराज डंगौरा 
िजनी-३, 

कैलाली 
चभुनकराम/ ररतादवेी रामलाल 

श्री नापी कार्ाालर्, झोतािरैव, 

बझाङ्ग 

 

बैकन्ल्पक उम्िेदिाि :- 
 

िै.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, िि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि 

१ ७७०१०९ हमेन्त चौधरी कैलारी-६, कैलाली कालीराम/बा मोतीदवेी अन्तराम 

 

नोट :- िामि उल्लेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेिािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेिािले यो नम िा प्रकाशन र्भएको मिम ले ७ द्वदन पमछ अको ७ द्वदन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 
 
 

 

   .........................                      ..........................                    ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (िघपुम  काफ्ले)   (ज्ञानने्र पिािलुी) 

शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       उप-िन्चि 
 

 

 

  

http://www.psc.gov.np/


पाना नं.~ 4 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८५ /०७८-७९ मिम िः– २०७९।१०।२६ 

 

मिफारिि िम्बन्धी िूचना 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८२८/०७८–७९ (िधेशी) नेपाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििूह, िा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी, अमिन 
पदको िाग पद िंख्या १ (एक) का लामग मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िाा ााका लामग छनौट र्भएका ४ (चाि) िना उम्िेदिािहरुको मिम  
२०७९।१०।२६ ग े िंचालन र्भएको अन् िाा ाािा उपन्थि  ४ (चाि) िना उम्िेदिािहरुको मलन्ख  पिीक्षाको प्राप्ांक ि 
अन् िाा ााको औष  अङ्क ििे का आधाििा देहाय बिोन्िि योग्य ाक्रि कायि हनु आएकोले देहायको कायाालयिा थिायी मनयनु्िको 
लामग मिफारिि गने गिी मिम  २०७९।१०।२६ िा मनणाय र्भएको हुुँदा िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीको लामग यो िूचना प्रकाशन 
गरिएको छ। 

 

मिफारिश योग्य ाक्रि 

 

यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, िि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि मिफारिि र्भएको कायाालय 

१ ७७००९७ भजतेन्र चौरभ र्ा 
कलैर्ा-२०, 

बारा 
 ोनालाल/शकुन्तलादवेी आशमन श्री नापी कार्ाालर्, बझाङ्ग 

 

बैकन्ल्पक उम्िेदिाि :- 
 

िै.यो.क्र.नं. िोल नं. नाि, िि ठेगाना बाब/ुआिाको नाि बािेको नाि 

१ ७७०१५६ अकाश र्ादव  म्मरीमाई-२, रुपन्दहेी महने्दर/परभमला शंकर 

 

नोट :- िामि उल्लेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेिािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेिािले यो नम िा प्रकाशन र्भएको मिम ले ७ द्वदन पमछ अको ७ द्वदन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 
 
 
 

 

   .........................                       ..........................                    ........................... 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (िघपुम  काफ्ले)   (ज्ञानने्र पिािलुी) 

शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध       उप-िन्चि 
 

 

 

  

http://www.psc.gov.np/


पाना नं.~ 5 ~ 

 

 
 लोक सेवा आयोग 

 

   
 

दिपायल कायाालय, राजपुर, डोटी 
सूचना नं. ८६ /०७९-८० मिम िः– २०७९।१०।२६ 

 

एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची 
 
 

यि कायाालयको विज्ञापन नं. १५८२५-१५८२८/०७८–७९ (खलुा/ििािशी) नेपाल इन्न्िमनयरिङ्ग िेिा, िरे्भ ििूह, 
िा.प.अनं.द्वि ीय शे्रणी, अमिन पदिा मनयनु्िको लामग मिफारिि र्भएका उम्िेदिािहरुले प्राप् गिेको कूल प्राप्ांकको आधाििा देहायको 
एकिषु्ट योग्य ाक्रि िूची कायि हनु आएको व्यहोिा मिम  २०७९।१०।२६ को मनणाय अनिुाि िम्बन्न्ध  िबैको िानकािीका 
लामग यो िूचना प्रकाशन गरिएको छ। 
एकिषु्ट योग्य ाक्रिको िूची :- 
 

यो.क्र.
नं. 

िोल नं. उम्िेदिािको नाि, िि मिफारिि र्भएको 
विज्ञापन नं. खलुा/ििािेशी मिफारिि र्भएको कायाालय 

१ ७७००७९ पंकज जोशी १५८२५/०७८–७९ खलुा श्री नापी कार्ाालर्, डोटी 

२ ७७०१५२ आभदत्र् धामी १५८२५/०७८–७९ खलुा श्री नापी कार्ाालर्, बझाङ्ग 

३ ७७००५५ र्वुराज डंगौरा १५८२७/०७८–७९ आ.ि. श्री नापी कार्ाालर्, झोतािरैव, बझाङ्ग 

४ ७७०१५३ अभनता कुमारी  ाह १५८२६/०७८–७९ िवहला श्री नापी कार्ाालर्, डोटी 

५ ७७००९७ भजतेन्र चौरभ र्ा १५८२८/०७८–७९ िधेशी श्री नापी कार्ाालर्, बझाङ्ग 

 

नोट :- िामि उल्लेन्ख  विज्ञापनिा मलन्ख  पिीक्षाबाट अन् िा ााका लामग छनौट र्भई अन् िाा ाािा िन्म्िमल  र्भएका उम्िेिािहरुले प्राप् गिेको कूल 
प्राप्ाङ्क िम्बन्न्ध  उम्िेिािले यो नम िा प्रकाशन र्भएको मिम ले ७ द्वदन पमछ अको ७ द्वदन िम्ि आयोगको website: 

www.psc.gov.np/advertise/ advertise/user बाट हेना िवकन ेव्यहोिा िानकािी गिाईन्छ । 
 
 

 

   .........................                       ............................                       ............................. 
 (ििेश कुिाि कटुिाल) (िघपुम  काफ्ले)       (ज्ञानने्र पिािलुी) 

शाखा अमधकृ   केन्रीय प्रम मनमध          उप-िन्चि 
 

http://www.psc.gov.np/

